Utlands-LB - översikt

Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet
Generellt

I Business Online kan du skicka filer i Utlands-LB format. Utlands-LB ger dig möjlighet
att se, ta bort och godkänna dina utländska fakturor och kreditnotor när de är insända i
Utlands-LB format. Dessutom visas genomförda utlandsbetalningar och kursdifferenser.
Denna vägledning ger en översikt över funktionaliteten. Det finns dessutom 2
vägledningar som beskriver hur du steg för steg gör för att sända in Utlands-LB filer, se
Relaterade ämnen nederst i dokumentet.

Betalningsorder

När du har sänt in din Utlands-LB fil via mappöversikten, kan du se innehållet via
funktionspilen.
Om filen både innehåller LB och Utlands-LB, kommer den automatiskt att bli uppdelad i
två mappar. Mapparnas namn får tillägget -LB för LB filer och -ULB för Utlands-LB filer.
Om du har kreditnotor med i filen, tänk då på att sätta betalningsdatumet långt fram i
tiden eftersom systemet inte per automatik flyttar fram betalningsdatumet.
Du kan godkänna alla betalningsordrar på en gång via mappöversikten. Klicka på
funktionspilen till vänster framför den insända mappen, och välj därefter ”Godkänn alla
betalningsordrar”.
Du kan också välja att godkänna enstaka fakturor eller kreditnotor i bilden
”Betalningsorder (Utlands-LB)”. Klicka på funktionspilen till vänster framför den insända
mappen. Välj därefter ”Visa betalningsorder”.

Nu visas mappens fakturor och kreditnotor. Via funktionspilen kan du visa, ta bort eller
godkänna vald faktura/kreditnota.
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Betalningsorder kan också väljas via Topp menyn ”Betalningar” därefter under ”UtlandsLB”.

Utlandsbetalningar

När du vill se genomförda utlandsbetalningar och kursdifferenser, skall du använda
menyn ”Betalningar”, ”Utlands-LB” och sedan ”Utlandsbetalningar”:

Som standard visas dagens genomförda utlandsbetalningar. Kursdifferens summeras för
det urval som gjorts. Klicka på funktionspilen till vänster framför en vald
utlandsbetalning och välj därefter ”Visa kursdifferens” för att se kursdifferensen för en
enskild betalning.

Här visas till exempel motvärdet i SEK, som den valda utlandsbetalningen är avräknad
mot.
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Avvisade fakturor/
kreditnotor

Om det har skickats in fakturor/kreditnotor som blivit avvisade kan du hitta dem under
”Betalningsorder” och välja ”inte kan genomföras”. För att se varför fakturan blivit
avvisad kan du välja ”Visa” under funktionspilen framför den faktura/kreditnota du vill
titta på. I detaljbilden som nu visas kan du se varför fakturan/kreditnotan blivit avvisad i
fältet ” Utökad statustext”. För att fakturan ska betalas behöver fakturan skickas om med
de ändringar som behövs för att inte bli avvisad igen

Avgiftskoder

Efter införandet av PSD är det begränsat vilka avgiftskoder som kan användas för
betalningar inom EU/EES i PSD-valutorna(EUR, BGN, CHF, CZK,DKK, EEK, GBP,
HUF, LTL, LVL, NOK, PLN, RON, ISK och SEK)
• SHA – Kostnaderna delas. Omkostnader i Sverige står avsändaren för och
betalningsmottagaren står för kostnaderna i utlandet
• OUR – Avsändaren står för alla kostnader
• BEN – Betalningsmottagaren står för alla kostnader
Nedan följer en uppställning på hur koderna kan användas .
•
Utlandsbetalning utan växling inom EU/EES i respektive lands valuta kan endast
avgiftskoden SHA användas.
•
Utlandsbetalning med växling inom EU/EES i respektive lands valuta kan
alternativen SHA och OUR användas
•
Utlandsbetalning inom EU/EES i övriga valutor än de som nämns ovan kan samtliga
avgiftskoder användas.
•
Utlandsbetalningar utanför EU/EES i alla valutor kan samtliga avgiftskoder
användas

Sidhjälp

För att få information om sidan du befinner dig på eller om du behöver hjälp med att fylla
i fälten, klicka på
i det högra hörnet.
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Vägledning med vänstermeny
Generellt

I Business Online kan du skicka filer i Utlands-LB format. Utlands-LB ger dig
möjlighet att se, ta bort och godkänna dina utländska fakturor och kreditnotor när de är
insända i Utlands-LB format. Dessutom visas genomförda utlandsbetalningar och
kursdifferenser.
Denna vägledning ger en översikt över funktionaliteten. Det finns dessutom 2
vägledningar som beskriver hur du steg för steg gör för att sända in Utlands-LB filer, se
Relaterade ämnen nederst i dokumentet.

Betalningsorder

När du har sänt in din Utlands-LB fil via mappöversikten, kan du se innehållet via
funktionsmenyn.
Om filen både innehåller LB och Utlands-LB, kommer den automatiskt att bli uppdelad
i två mappar. Mapparnas namn får tillägget -LB för LB filer och -ULB för Utlands-LB
filer.
Om du har kreditnotor med i filen, tänk då på att sätta betalningsdatumet långt fram i
tiden eftersom systemet inte per automatik flyttar fram betalningsdatumet.
Du kan godkänna alla betalningsordrar på en gång via mappöversikten. Klicka på
funktionspilen till vänster framför den insända mappen, och välj därefter ”Godkänn alla
betalningsordrar”.
Du kan också välja att godkänna enstaka fakturor eller kreditnotor i bilden
”Betalningsorder (Utlands-LB)”. Klicka på funktionspilen till vänster framför den
insända mappen. Välj därefter ”Visa betalningsorder”.
Om det har skickats in en faktura med fel avgiftskod avvisas fakturan på
betalningsdagen. I översikten ”Betalningsorder” visas status på fakturorna. De fakturor
som är avvisade på grund av fel avgiftskod ligger med status ”Bet. skapad/felval”.
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Nu visas mappens fakturor och kreditnotor.Via funktionsmenyn kan du visa, ta bort
eller godkänna vald faktura/kreditnota.

Betalningsorder kan också väljas via menyn ”Betalningar” och sedan ”Utlands-LB” i
vänster menyn:
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Utlandsbetalningar

När du vill se genomförda utlandsbetalningar och kursdifferenser, skall du använda
menyn ”Betalningar”, ”Utlands-LB” och sedan ”Utlandsbetalningar”:

Som standard visas dagens genomförda utlandsbetalningar. Kursdifferens summeras för
det urval som gjorts. Klicka på funktionspilen till vänster framför en vald
utlandsbetalning och välj därefter ”Visa kursdifferens” för att se kursdifferensen för en
enskild betalning.

Här visas till exempel motvärdet i SEK, som den valda utlandsbetalningen är avräknad
mot.
Avgiftskoder

Efter införandet av PSD är det begränsat vilka avgiftskoder som kan användas för
betalningar inom EU/EES i PSD-valutorna(EUR, BGN, CHF, CZK,DKK, EEK, GBP,
HUF, LTL, LVL, NOK, PLN, RON, ISK och SEK)
• SHA – Kostnaderna delas. Omkostnader i Sverige står avsändaren för och
betalningsmottagaren står för kostnaderna i utlandet
• OUR – Avsändaren står för alla kostnader
• BEN – Betalningsmottagaren står för alla kostnader
Nedan följer en uppställning på hur koderna kan användas .
- Utlandsbetalning utan växling inom EU/EES i respektive lands valuta kan endast
avgiftskoden SHA användas.
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-

Sidhjälp

Utlandsbetalning med växling inom EU/EES i respektive lands valuta kan
alternativen SHA och OUR användas
Utlandsbetalning inom EU/EES i övriga valutor än de som nämns ovan kan
samtliga avgiftskoder användas.
Utlandsbetalningar utanför EU/EES i alla valutor kan samtliga avgiftskoder
användas

För att få information om sidan du befinner dig på eller om du behöver hjälp med att
fylla i fälten, klicka på ? i det högra hörnet.

